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Samenzang lied 139b (nw.ldb.) 
 Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 

 refrein:  
 Heer, U bent altijd bij mij, 
 U legt uw handen op mij 
 en U bent voor mij en naast mij 
 en om mij heen.    
 Heer, U bent altijd bij mij, 
 U legt uw handen op mij 
 en U bent voor mij en naast mij 
 en om mij heen, elke dag. 
 
 Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. (refr.) 

  
Luisterlied van Sela: ‘Doop’ (met beeldscherm) 

 In het water van de doop, 
 zien wij hoe God zelf belooft, 
 dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
 Water dat getuigt en spreekt, 
 van de hoop die in ons leeft, 
 dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
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 Eén met Christus in zijn dood, 
 gaan wij onder in de doop, 
 overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
 Eén met Christus, ingelijfd, 
 staan wij op van schuld bevrijd, 
 in een leven dat voorgoed veranderd is. 
  
 Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
 om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
 Uit het water van de doop, 
 putten wij geloof en hoop, 
 dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
  
 In zijn lichaam ingelijfd: 
 Christus’ kerk die wereldwijd, 
 is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
 Mensen overal vandaan, 
 die de weg van Christus gaan, 
 om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
  
 Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
 Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
  
 Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
 Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
 Wat een liefde, wat een hoop! 
 U verzegelt door de doop 
 dat ons leven bij U veilig is. 
 Dat ons leven bij U veilig is. 
 
Samenzang lied 717 (opw.) 
 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
 voor de onzekerheid van morgen. 
 God omgeeft je steeds;  
 Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 
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 refrein:  

 God, U bent mijn God  
 en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. 
 Vredevorst, vernieuw  
 een vaste geest binnenin mij,  
 die rust in U alleen. 
 
 Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af; 
 dwars door het dal zal Hij je leiden. 
 Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
 tegen de pijlen van verleiding. (refr.) 
  
 Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los 
 de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
 Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (refr., 2x) 

 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 226 (ev.ldb.) 
 Heer, ik kom tot U, 

neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want, Heer, ik heb ontdekt 
dat als ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
refrein: 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil 
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zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. (refr.) 
 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
 Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied 733 (opw.) 
 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
 refrein:    
 Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
 verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
 Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
 Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refr.) 
  
 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr.2x) 
 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Gebed 
 
Bediening van de doop 
- inleidende woorden 
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- samenzang ‘dooplied’ (mel. lied 801 nw.ldb.) 
  (onder het zingen van dit lied komende dopelingen de kerk binnen) 

 Welkom David in ons midden, 
 jij, het wonder van bestaan. 
 Altijd mag je blijven bidden. 
 God ziet jou in liefde aan. 
 
 Lieke, er is uitgekeken 
 naar jouw komst; je mag er zijn! 
 God geeft ons Zijn liefdesteken 
 voor ons allen, groot en klein. 
 
- beantwoorden van de doopvragen 
 
- Samenzang lied 599 (opw.) 
  (onder het zingen van dit lied komt de familie bij het doopvont staan, 
   komen de kinderen naar voren en wordt het doopwater geschonken)  

 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 
  Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
  Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
  Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
  En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
  Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
  Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
  En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
  refrein: 
  Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
  Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
  De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
  Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt. 
 
  En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
  Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
  Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
  En nu is alles klaar wanneer jij komt. (refr.2x) 

 
  De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
  Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
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- het noemen van de namen 
- doop 
 

- samenzang(staande) ‘doopzegenlied’ (mel. lied 465 ev.ldb.) 

Gods zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
Je bent vandaag gedoopt: er is een nieuw begin. 
Woon hier en overal, de wereld is voor jou. 
Het water van de doop is teken van Gods trouw. 
 
Gods zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
Blijf altijd dicht bij Hem, Hij geeft je leven zin. 
Kom vaak hier in Gods huis, hier kijkt Hij uit naar jou. 
En geef God later zelf, jouw eigen woord van trouw. 

 
- antwoord van de gemeente  
- overhandiging van de doopkaars en de bijbel door de jeugdouderling 
 
Samenzang kinderlied: ‘God heeft Zijn manieren’ (schermlied) 

 Iemand sloeg zijn ezel wel drie keer op de rug, 
 omdat het beest niet verder wilde gaan. 
 Die ezel had begrepen: we moeten weer terug, 
 ziet mijn baas die engel dan niet staan.  
 
 Een volgeling van Jezus had drie keer iets gezegd, 
 toen hoorde hij het kraaien van een haan. 
 Daardoor werd hij wakker wat voelde hij zich slecht, 
 hij dacht: O Heer wat heb ik toch gedaan.  
 refrein: 
 Ons verstand zit soms een beetje in de weg. 
 Je kunt niet alles snappen begrijp je wat ik zeg.  
 God heeft zijn manieren als het nodig is ons iets te laten zien. 
 Ons verstand zit soms een beetje in de weg, 
 je kunt niet alles snappen begrijp je wat ik zeg.  
 God gebruikt soms dieren die niet slim zijn, 
 dan snap ik het misschien. 
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 Een vogel bracht een takje naar mensen in de knoop, 
 Ze zaten met z'n allen in een dip. 
 Door de groene blaadjes kregen zij weer hoop, 
 ook al zaten zij nog in het schip. (refr.) 
 bridge: 
 De krokodil, het nijlpaard in het bijbelboek van Job, 
 de schapen in Johannes hoofdstuk tien, 
 vraag het maar eens na, of zoek het zelf maar eens op,  
 Die dieren kunnen ons wat laten zien. (refr.) 
 
 God gebruikt soms dieren die niet slim zijn, (3x) 
 dan snap ik het misschien. 
 
(onder het zingen van dit lied worden de namen van de dopelingen 
 in het doopboek geschreven; de kinderen gaan naar de nevendienst) 
 
Lezen: Kolossenzen 2 vers 6 t/m 12 + 3 vers 1 t/m 4 
 
Samenzang lied/Psalm 100, 2,3 en 4 (nw.ldb.) 
 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
 Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
 zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
 en als beminden weidt en voedt.’ 
 
 Treed statig binnen door de poort. 
 Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
 Hef hier voor God uw lofzang aan: 
 Gebenedijd zijn grote naam. 
 
 Want God is overstelpend goed, 
 die ons in vrede wonen doet. 
 Zijn goedheid is als morgendauw: 
 elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Verkondiging 
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Samenzang lied 791, 1,3,4 en 6 (nw.ld                                                                                                                                           
b.) 
 Liefde, eenmaal uitgesproken 
 als uw woord van het begin, 
 Liefde, wil ons overkomen 
 als geheim en zegening. 
 
 Liefde luidt de naam der namen 
 waarmee Gij U kennen laat. 
 Liefde vraagt om ja en amen, 
 ziel en zinnen metterdaad. 
 
 Liefde waagt zichzelf te geven, 
 ademt op van goede trouw. 
 Liefde houdt ons in het leven, – 
 daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
 Liefde boven alle liefde, 
 die zich als de hemel welft 
 over ons: wil ons genezen, 
 bron van liefde, liefde zelf! 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en VEG Zwolle) 
 
De kinderen komen terug en vertellen……. 
 
Samenzang lied 913 (nw.ldb.) 
 Wat de toekomst brengen moge, 
   mij geleidt des Heren hand; 
   moedig sla ik dus de ogen 
 naar het onbekende land. 
   Leer mij volgen zonder vragen; 
   Vader, wat Gij doet is goed! 
   Leer mij slechts het heden dragen 
   met een rustig, kalme moed! 
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 Heer, ik wil uw liefde loven, 
   al begrijpt mijn ziel U niet. 
   Zalig hij, die durft geloven, 
   ook wanneer het oog niet ziet. 
   Schijnen mij uw wegen duister, 
   zie, ik vraag U niet: waarom? 
   Eenmaal zie ik al uw luister, 
   als ik in uw hemel kom! 
 
 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
   zo ik mocht ik durfde niet. 
   Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
   als Gij mij de keuze liet! 
   Wil mij als een kind behandelen, 
   dat alleen de weg niet vindt: 
   neem mijn hand in uwe handen 
   en geleid mij als een kind. 
 
 Waar de weg mij brengen moge, 
   aan des Vaders trouwe hand, 
   loop ik met gesloten ogen 
   naar het onbekende land. 
 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 770 (opw.) 
 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 
 Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 Een boog in de wolken als teken van trouw, 
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
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 refrein: 

 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
 Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
 geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig  zingen, dicht bij U zijn. (refr.)       
 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
In de hal van het Kruispunt kunt u de ouders feliciteren en bemoedigen. 
 
Vanavond is de laatste dienst in de serie Zomeravondzang 2019 
Het schilderij ‘het offer van Abraham’ van Rembrandt staat centraal 
en Zwier van der Weerd komt zingen. 
 
 


